
عنـدمـا قدم شـبـاب الكـرخ بكـرة الـقدم أجـمل الـعروض مع فـرق األنـدية خـاصة
اجلماهيريـة منها في بداية الـدوري قالوا أنها ضربـة حظ وسيتراجع مستواهم
ـرحلـة الثـانيـة . البـعض صدق هـذا الكالم والـبعض اآلخر وأداء الالعـب في ا
ــدربه والعــبـيه الــشـبــاب سـيــواصـلــون نـفس تــمـسـك بـقــوله أن فـريق الــكـرخ 
ـالـيــة مع وزارة الـتـربـيـة الــتي تـصـر مع سـبق الـعـروض الـقـويــة رغم أزمـتـهم ا
ـيـزانـيـة اخملـصـصـة له مـنـذ أربع اإلصـرار والــتـرصـد عـلى عـدم مـنح الـنـادي ا
سنـوات وقد يـغيـضهـا فوز فـريق النـادي الذي هـو تابع لـها رسـميـا وتتـمنى أن
يـخسر مع كل األنـدية وقـد يسـأل سائل: هل لهـذه الدرجـة وصل األمر? . أقول
ـمـتاز ويـقـدم عـروضا ـاذا نفـسـر وزارة فـريقـهـا يـلعب في الـدوري ا نـعم وإال 
تابـع واإلعالم وهي لم حترك ساكنا في دعم الفريق الذي كروية أبهرت كل ا
يعتمد مع فرق السلة واليـد على األموال التي يستحصلها من واردات احملالت

نصور. العائدة له في ا
ركـز الثالث في الـدوري متخطـيا فرق كـبيرة مثل نادي الـكرخ حالـيا يقف في ا
الـزوراء والـطـلـبـة وقـبل أيـام فـاز عـلى الـزوراء صـاحب اجلـمـاهـيـريـة األولى في
العـراق بهـدف رائع من العـبه يـاسر عـبد احملـسن الـذي جعل جـمـاهيـر الزوراء
احملتشدة في ملعب الكرخ تـهتف له ولزمالئه الالعب ومدربه وأدارته الرشيدة
علما عقد العب واحد من نادي الزوراء يعادل ميزانية نادي الكرخ وأعلى راتب
ـليونـ دينـار شهريـا في ح رواتب العبي يـتقاضـاه العب كرخي ال يـتجاوز ا

باقي األندية يتراوح من 50 مليون الى 350 مليون دينار للموسم الواحد
شبـاب الكـرخ وادارته ومـدربه يقـدمون دروسـا مـجانـية لـبـاقي األنديـة من حيث
الــوالء لـلــنــادي وااللـتــزام بــاألخالق واحــتـرام احلــكــام وعـدم األعــتــراض عـلى
ـة بحقهم . وقـبل أسابيع عاقـبت إدارة النادي ثالثة قراراتهم حـتى لو كانت ظا
من ابرز العبـيها ألنهم خـروجوا عن الروح الرياضـية وكانت عقـوبتهم احلرمان
رغم حاجة الفريق لهم وبعد االعتذار تمت إعادتهم للفريق على أن ال تتكرر في
رتـبة سـتـقبل ويـكون درسـا جلـميع الالعـبـ بأن األخالق واالحـترام تـأتي بـا ا

األولى وبعدها يأتي الفوز واالداء الفني
فريق الكـرخ في كل موسم يقـدم العب شبـاب بعمر الـزهور ولم أسمع في يوم
من األيام أن النادي اشـترى العب سعره 100 مليون أو 200 مليون كـما تفعل
فرق الـشرطة واجلويـة والنفط والزوراء . الـكرخ فلسفـته في الرياضـة يستقطب
العبـ شبـاب يبحـث عنهـم في الفـرق الشـعبيـة ويقـوم بصـقل مواهـبهم ومن ثم
يـزجـهـم في بـطـولـة الـدوري والـكـأس وخالل سـنـتـ يـجـني حـصـاده وتـتـهـاتف
األنـدية الـغنـية عـلى شراءهم ولم يـقف رئيس الـنادي حـجر عـثرة أمام أي العب
تقدم له عروض مـغرية من باقي األندية فـدائما يقول " الكـرخ قادر على صناعة
رور الوقت جنـوم تتحـدث عنهم الـصحافة العـب شباب مـغمورين يـصبحـون 

واجلمهور.
رسالتي الى وزارة التربية 

إلم تــسـمـعـوا بــأخـبـار فــريق كـرة الـقــدم الـعـائـد لــكم . إلم تـشـاهــدوا الـقـنـوات
الفضائية الريـاضية التي تتسابق في برامجـها باإلشادة بفريق النادي عند كل
فوز . هل شـاهـد هدف مـهـاجم الـكرخ يـاسـر عبـد احملـسن الذي سـجـله على
الية طريقة الالعب الكـبار في العالم . ارحموا النادي وقـدموا له التسهيالت ا
الــتي حُــرم مـنــهـا مــنـذ أربــعـة ســنــوات . من حق العـبـي الـنــادي بـعــد كل هـذه
ميزة أن ياخذوا رواتب وتـكر يليق بهم ال أن تتركوهم وحيدين مع العروض ا
شروعة أن يُوقف رئيس النادي الكابـ شرار حيدر ألذي يحاول بـكل الطرق ا
الــنــادي عــلى قــدمــيه وهــو يــرى بــاقـي األنــديــة كـيـف تــغــدق عــلــيــهــا الـوزرات

ال الوفير. ؤسسات العائدة لها با وا
ـنـشـآته الـرياضـيـة ومـلـعـبه األكثـر من رائع كل من يـزور نـادي الـكـرخ يـنبـهـر 
باريات . وساعته اإللكترونية التي ترتبط مـباشرة مع تلفزيون العراق في نقل ا
قد أكـون منـحـازا في مقـالي لنـادي الـكرخ لـكني والـله انـحاز لـلحق وأشـعر أن
النادي قـد ظُلم كثيـرا في السابق وآن اآلون من وزارة الـتربية أن تعـود لرعايته

وليس االبتعاد عنه.
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عـدنــان . نــاظم . كــر عالوي . غـا
عربي 

سعد . ليث حبيب . ناطق 
حس . احمد راضي 

{ مــا هـو الــفــرق بـ بــطــولــة الـدوري في
اضي واحلاضر ? ا

- كنا نلعب ألجل إمـتاع اجلمهور أما
االن الـــوالء اصـــبـح لـــلـــمــــال ولـــيس

النادي
{ رأيك باالسماء التالية 

شـرار حـيـدر . مــدافع مـثـابـر ورئـيس
يز  ناد 

فضل  احمد راضي . جنمي ا
حس سعيد . مهاجم هداف 

ميمي / مستقبل الكرة العراقية 
{ العب ترتاح تلعب بجانبه ?

- احمد راضي

ـا قـدمـته لـوطـني إيـران وأنـا اعـتــز 
ومــثـلــته خــيــر تــمــثـيـل من مــنـتــخب
النـاشئـة حـتى الوطـني في تـصفـيات

كاس العالم عام 1990 .
{ اجمل مباراة محلية ودولية 

- مع مــنـتــخب الــبـحــرين عـام 1987
صمن تصفيات بطولة شباب اسيا 
أما احملـلـيـة فـكانت ضـد اجلـويـة عام

1987 وفزنا بهدف واحد
{ أفضل بلد زرته 

- باريس 
فضل  { مطربك ا

- كاظم الساهر وعبد الله روشيد 
{ حكمة تؤمن بها?

- خير الناس من نفع الناس 
{ أفضل تشكيلة للمنتخب ?

- رعد حمودي 

أبــو كـلـل بــطل الــعــراق والـعــرب في
ـيدان هـو الذي اكتـشفني الـساحة وا
ومحمد جواد الـصائغ منحني فرصة
العمر حـيث أصر على ا ن أشارك في
مــبــاراة نــادي الــنــجف الــوديــة ضـد
نـــادي ســيـــســكـــا الــســـوفــيـــتي عــام
1983وفــعال قــدمت مــسـتــوى عـالــيـا

فيها وكنت عند حسن ظن اجلميع.
{ من اشرف على تدريبك? 

درب البرازيلي اشرف على تدريبي ا
ايدو شـقيق مـدرب مـنتـخـبنـا احلالي
زيكـو الذي دعاني لـلمنـتخب الوطني
عــام 1985لـــكن لم يــحـــالــفــني احلظ

درب لوطنه. بسبب عودة ا
{ ماذا أعطتك الكرة ?

- مـنحتـني حب اجلمـاهير واالبـتعاد
ـشـاركـة في احلـرب ضـد اجلارة عن ا

وانــتـقــلـت لــنــادي الـتــجــارة لــثـالثـة
مـواسم وتــرشــحــنـا لــلــدرجـة األولى
وفي مـــوسم ( (95-94عـــدت لـــنــادي
الــرشـيـد الــذي تـغـيــر اسـمه (الـكـرخ)
نتـخب الوطني من ودعيت لـتمثـيل ا
ـدرب أكـرم سـلـمـان في بـطـولـة قـبل ا
آســـيـــا لـــكن لـم الـــتـــحق به بـــســـبب
تــعـرضي لــكـســر في يـدي وابــتـعـدت
ـدة سـتـة أشـهـر العب  مـجـبـراً عـن ا
بعـدهـا عـاودت اللـعب من جـديـد لكن
ــــا تــــعــــرضـت قــــدمي لـإلصــــابــــة 
اضـطـرني إلعالن اعـتـزالي الـلعب قي

موسم (1994_1993) .
{ من هم الــذيـن كــانــوا لــهم الــفــضل في

مسيرتك الكروية ?
- اول من غـــــــرس بـي حب الـــــــكــــــرة
درس مثقال واحلماس هو استاذي ا

مـــهــــاجم شـــاب بـــرز فـي وقت كـــانت
الـســاحــة الــكــرويـة تــعج بــالــنــجـوم
خـــاصــة بــوجــود الــهــدافــ حــســ
سـعــيـد وأحـمــد راضي وكـر صـدام
ويــونس عــبــد عــلـي ومع ذلك تــمــكن
هـاجم الشـاب القـادم من النجف أن ا
العب يـــــجــــد لـه مـــــوطئ قـــــدم فـي ا
الـبـغـداديــة وتـألق مع فـريق الـرشـيـد
ومن بـعده الكـرخ وساهم فـي حتقيق
العديد من االنتـصارات / التقيته في
نـــادي الــكــرخ حــيث يــعــمل مــشــرفــا
اداريـا وكـان لـقـاء وحـديث الـذكـريات

معه
{ كيف كانت البداية 

- بـدايــتي مع الــكـرة كــانت مع نـادي
ــبــاراة الــوديــة ضـد الــنــجف خالل ا
نادي سيسكـا السوفيتي عام -1983
1984وقـدمت خاللـها مـسـتوىً جـيداً
ـدرب وعـلى أثـرها دعـيـت من قـبل ا
ــرحــوم ثــامــر عــبــد الــقــادر زيــنل وا
مــحـسـن لـتــمــثــيل مــنـتــخب نــاشــئـة
العراق خالل بطولة آسيا التي جرت
في الـعـاصـمـة الـقـطـريـة الـدوحـة عام
1985وبـعـدهــا مـثـلت نـادي الـرشـيـد
ونـلت معه لـقب هداف دوري الـشباب
وسم 86-85ثم اسـتـدعـيت لـتـمثـيل
ــشــارك مــنــتـــخب شــبــاب الـــعــراق ا
ببطولة كـاس فلسط التي جرت في
ـركز اجلـزائـر وحصـلـنـا فيـهـا عـلى ا
الـثـالث وبـعــدهـا تـدرجت ولـعـبت في
اخلط األول لـنادي الـرشـيد وحـصلت
مـعه على لـقب بطـولة الـدوري ألربعة
مــواسم مـتــتـالــيـة (89 -88 -86-87
وحـصـولنـا كذلك عـلى بطـولة الـكأس
لـــثالثــة مـــواسم مــتـــتــالــيــة -86-87
(88وحصـولي عـلى األنـدية الـعـربـية
مع نــــادي الــــرشــــيــــد لـــثـالث مـــرات
متـتالـية (88-87-86 ) والتـحقت مع
ـــنــتــخب الــوطــني وكــان ذلك خالل ا
مـبـاراة وديـة ضـد مـنـتـخب هـنـغـاريا
ـدرب عـمـو بـابا عام  1988بقـيـادة ا
وجـــمـــال صـــالـح ونـــصـــرت نـــاصـــر
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قــبل ثالث ســنـوات كــنت في شـارع
ي مع ـتـنبي حلـضـور حـفل تـكر ا
اخملــرج صــبــاح عــطــوان والــفــنـان
باسم الباسم في قاعة علي الوردي
. تـــقــدم مـــنـي شـــاب خـــلـــوق جــدا
ـهــنـدس عــرفـنـي بـنــفــسه قـائـال " ا
أشـــــرف عــــلـي " أحــــد مـــــتــــابـــــعي

صفحتك.
كــان هــذا الــلــقــاء االول مع اشــرف
الــذي لم يـــســتــغــرق ســوى دقــائق
مـعـدودة والتـقـطـنا صـورة وأنـتهى

األمر
بـعــد سـنــة تـقـريــبـا يــتـصل اشـرف
هـاتـفـيا وكـنـت وقـتـها فـي الـسـويد
وقــال لـي " انه جــمـع كل قـــصــصي
ــنــشـورة فـي الـفــيــســبــوك ولـديه ا
الـنيـة في طبـعهـا في كتـاب يتـحمل
تــكـــالـــيـــفه عـــلى ان يـــكــون أســـمه
مـــوجــــودا في الــــكـــتــــاب . رحـــبت
بالفـكرة وطلبت مـنه االنتظار حل
اجمليء لـبــغــداد وبـالــفـعل ســافـرت
بــعــد مــدة والــتــقـيـت اشــرف الـذي
ســـهــر أيــام ولـــيــالي مـع قــصــصي
تنبي والذهاب يوميـا الى مطابع ا
لالتفاق معهم حول طبع الكتاب
بعدها بأسابيع طبع كتابي 

وأقــيم حــفل الــتــوقــيع فـي جــريـدة
الزمان وحضرها السيد أياد بنيان
رئـــيس نـــادي الـــشـــرطـــة واخملــرج
سرحي عمـران التميـمي والفنانة ا
بـدعة سـناء عبـد الرحـمن والنجم ا
الــكـروي لــيث حــسـ والــصــحـفي
الــــكـــبــــيـــر االســــتـــاذ زيــــد احلـــلي

وشخـصيـات بارزة قـد ال حتضرني
اسماءهم االن

كـــتــابـي وصل الى دبـي والــكـــويت
والــســعــوديــة والــبــحــرين وعــمـان
ــارك والــقــاهــرة والــســويــد والــد
ـــانـــيـــا والــــنـــرويج وهـــولـــنـــدا وأ
وأمـــريــكـــا وأســـتـــرالـــيــا / وتـــمت
اسـتضـافـتي في بـرنامج اسـتـراحة
اجلـــمــعــة من قــنـــاة الــشــرقــيــة مع
اإلعـالمـيـة رقــيـة حـسـن وايـضـا في
قـنـاة الـعـراقـيـة مع االعالمـي سـنان
وتــــمـت اســــتــــضـــــافــــتي مـن قــــبل
اإلعالمـيـة الكـويـتيـة حـليـمـة بولـند
وايـضـا حتدث عن الـكـتاب الـشـاعر

كـر الـعراقـي والنـجم نـشـات اكرم
واإلعالمي كفاح الكعبي

وكل مـا كـتبـته إعاله يـعـود الـفضل
أوال وأخيرا للصديق الوفي أشرف
ا طـبع هذا الكتاب ألني علي لواله 

اتعاجز عن فعل هذا الشي
اليوم كنت فرحا جدا 

الن اشرف علي
طــبـع روايــتـه األولى " أمـــرأة عــلى

حافة االنهيار " 
ــتـنــبي مع الــصـديق وذهــبت الى ا

حيدر الراضي 
واحتفلنا بالكتاب 

تلك أسـلوبا رائعا ولم أتوقع أنه 

في كـتابـة الـقـصـة وعـنـدمـا قـراتـها
مــســـاء الـــيــوم اتـــصـــلت بـــأشــرف
هــاتــفـــيــا وهــنــئــتـه عــلى الــقــصــة
واألســلــوب الــســاحــر وكــنت غــيــر
مـــجـــامل له بـــالـــعـــكس شـــجـــعـــته

باالستمرار بالكتابة
كم أتكلم عن اشرف 
فلن اعطي حقه 
ألخالقه العالية 
وتربيته الرائعة 

واألهم 
حبه للناس 

فال يــعـرف احلــســد وال الــكـذب وال
النفاق 

منـذ سنـة تقـريبـا وهو مع مـجاميع
الــهالل األحـمــر يـعــمـلــون لـتــوفـيـر
يـاه لألقضيـة والنواحي محـطات ا
فـي احملــــافـــظــــات . ورغـم الـــتــــعب
بـيت هناك لـكنه فرح بـعمله النه وا

يقدم خدمة للمواطن
اليوم بال مجاملة 

ولد قاص أسمه " أشرف علي " 
أقرأوا روايته وبعدها ستقولون 

والله ما قلت اال الصحيح
مـــبـــارك لـك عـــزيــــزي اشـــرف هـــذا

الكتاب 
وأتــــمــــنى لـك مــــزيــــد من الــــتــــألق

والنجاح
خارج النص 

كـلــمــا الــتـقي اشــرف وارى اخالقه
وتربيه وأدبه 

أقول له 
كم أنا فخور بك
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ـصـري نـور الـشـريف ال يـعـلـم الـكـثـيـرون أن قـطـيـعـة تـاريـخـيـة جــمـعت بـ الـفـنـان ا
ومـواطـنـته الـفـنـانـة نـاديــة اجلـنـدي اسـتـمـرت حـتى وفـاة الـشـريف عـام  2015بـعـد

رض. صراع مع ا
بـدأت هـذه القـطـيـعـة عام  1980بـسـبب فـيـلم الـباطـنـيـة بـحسب روايـة مـؤلف الـفـيلم
مـصـطـفى مُـحـرم كـان يـفـتـرض أن يـشـارك فــيه نـور الـشـريف بـشـخـصـيـة "بـرعي"
وبالـفعل  عرض الدور على الـشريف وقرأ السيـناريو وكان سعـيداً به كونه جتربة
البس الـتـي سـتـحـتـاجـهـا جــديـدة حـتى أنه بـدأ بـتــجـهـيـز نـفـسه لــلـدور واشـتـرى ا

شخصيته اجلديدة.
يقـول مؤلف الفـيلم: "فوجـئت بنـادية اجلنـدي تقول أن مـحمود يس أفـضل للدور ألن

وجه نور الشريف طفولي ولن يستطيع أن يكون شخصية برعي".
ُـنـتج محـمد مُـخـتار لالتـفـاق مع محـمود يس و وبـالـفعل ذهـبت نـادية مع زوجـها ا
استبـعاد نور الـشريف من الفـيلم وحصـلت بيـنهم قطـيعة الـعُمر وقرر نـور أال يعمل

أبداً مع نادية أو زوجها  وفعال رفض جميع األدوار التي عرضوها عليه الحقاً.
مُبرر نادية!

ـؤلف واخملرج وفي لـقـاء قـبل عامـ بـررت ناديـة اجلـندي مـوقـفهـا مـشيـرةً إلى أن ا
نتج بعدما عرضوا الدور عليه وجدوا أن مالمحه ليست مناسبة للدور. وا

وأضافت خالل حـوارها مع الفـنانـة إسعاد يـونس في برنامج "صـاحبة الـسعادة" أن

صلحـة هي أهم شيء بالنـسبة لهـا مشيرةً إلى مصـلحة العـمل اقتضت ذلك وهـذه ا
وقف. أن الفنان الراحل تمسك بأن ال يتعاون معها في أي عمل آخر بعد هذا ا

وأشـارت إلى أنـهـا لم تـتـقـاض سـوى  6آالف جـنـيه فـقط رغم أن تـذكـرة هـذا الـفـيـلم
كـانت تـبــاع في الـسـوق الـسـوداء بـ 5أو  10جـنـيه الفـتـة إال أنـه حـقق جنـاحـاً غـيـر

متوقع عند عرضه في الصاالت.
وأضافت أنـها تلقت حتذيـرات من تقد الفيـلم بسبب عدم قدرة الـشرطة على دخول
حي "الـبـاطـنـيـة" الـذي اشـتـهـر بـتـجـارة اخملـدرات خـوفـاً عـلى حـيـاتـهـا الفـتـة إلى أن

جملتها "سلملي عالبتنجان" كانت أشهر جملة تقال في مصر خالل تلك الفترة.


